
MTÜ HIIUMAA MOTOHARIDUS

HIIUMAA MX OPEN HARRASTAJATELE 2021
JUHEND

1. Eesmärk:

Motokrossi võistluse eesmärk on kokku tuua pered, keda ühendab sama hobi ja kirg. 
Peamine päeva eesmärk on pakkuda esimest võistluskogemust ja sellega seonduvat 
rutiini lastele ning noortele motokrossi huvilistele. Oluline on, et lapsed ja vanemad saavad
emotsiooni jagada koos. Palume lastevanematel ja osalejatel meeles pidada, et sündmus 
on ellu kutsutud eelkõige meie lastele ja seda algajaid ning harrastajaid silmas pidades. 
Suure huvi tõttu on sel aastal erandina lubatud starti ka need sõitjad kes võistlevad 
erinevatel suurematel võistlustel. Sõidumeeste jaoks toimub eraldi arvestus, et tagada ka 
esmakordselt startijatele ja harrastajatele eduelamus.

2. Aeg ja koht:

Hiiumaa MX open harrastajatele 2021 toimub Hiiumaal Nurste krossirajal 58°47'6'' N / 
22°29'46'' E 24.07.2021 kell 09.00 – 16.00. 

3. Sihtgrupp ja masinaklasside info:

50cc MINI starti on oodatud PW50, CRF50 ja SX MINI tüüpi masinad ja alustajad sõitjad, 
kes ei võistle suurematel võistlustel. 50cc, 65cc, 85cc ja 110cc starti on oodatud noored 
algajad poisid ja tüdrukud, kes soovivad end proovile panna haarastajate seas. Kiiremad 
saavad võistelda eraldi arvestuses. 125cc 2-taktiliste ja 4-taktiliste starti on oodatud 
harrastajad noored kuni 14 aastat. Emade ja isade starti on oodatud kõik lapsevanemad, 
kes soovivad ka ise proovida võistluskogemust. Ässade start on nn. demosõit ja päeva 
nael. Siia on oodatud kõik soolomasinate tegijad ja piiranguid ea, soo ega masina 
võimsuse osas ei ole. Mida kirjum seltskond, seda parem. 

4. Võistlusklassid ja punktiarvestus:

Olenevalt võistlejate arvust võib juhtuda, et osad võistlusklassid stardivad koos (näiteks: 
50cc B grupp ja 110cc), kuid punktiarvestus on igal võistlusklassil eraldi. Samuti jagame 
vastavalt tasemele vajadusel võistlusklassid gruppidesse, vastavalt a grupp kiiremad ja b 
grupp aeglasemad. 50cc MINI võistlejad sõidavad lühendatud rada (esimest sektorit), 50cc
b grupp ja 110 cc sõidavad poolt rada ja ülejäänud võistlusklassid tervet rada. Isade ja 
emade starti on lubatud ainult võistlejate vanemad. Ässade starti on oodatud kõik 
ülejäänud sõidumehed ja naised. Esimene koht saab 1 punkti, teine koht 2 punkti, kolmas 
koht 3 punkti jne. Kes kahe sõidu peale kõige vähem punkte saab on võitja. Kõik 



võistlusklassid teevad kaks starti. Kõik stardid toimuvad stardipuu tagant, väljaarvatud 
MINI ja 50 klass. Ringe loetakse ajavõtuseadmetega.

Võistlusklassid:

50cc MINI – 5 min + 1ring (sõidavad lühendatud rada)
50cc – 7 min + 1 ring
65cc – 7 min + 1 ring
110cc – 7 min + 1 ring
85cc – 7 min + 1 ring
125cc 2-taktilised – 7 min + 1 ring
125cc 4-taktilised – 7 min + 1 ring
EMAD/ISAD – 7 min + 1 ring
ÄSSAD – 15 min + 1 ring

5. Päevakava:

09.00 Registreerimine
10.00 Treeningsõidud (50cc MINI kuni emad/isad)
11.00 Treeningsõitude orienteeruv lõpp
11.30 Võistlejate koosolek
11.45 Motokrossi päeva pidulik avamine
12.00 Esimene start
13.30 Lõunapaus
14.00 Teine start
15.45 Autasustamine
16.30 Päeva orienteeruv lõpp

6. Korraldaja ja toetajad:

Hiiumaa MX OPEN harrastajatele 2021 ellukutsuja ja peakorraldaja on Valeri Gramakovski
(MTÜ Hiiumaa Motoharidus). Sündmust aitavad korraldada Hiiumaa vald, Emmaste 
osavald, MTÜ Motokrossipisik ja motoklubi Randröövel. Kaasatud on PPA , PERH ja 
Maanteeamet. Auhinnad saavad kõik osalejad.

7. Eelregistreerimine, osavõtumaks ja info:

Eelregistreerimine aadressil valeri.gramakovski  @gmail.com  .   Osavõtumaks on kuni 110cc 
15 eurot ja alates 125cc ning edasi 20 eurot. Eelregistreerimise järel saadame teile arve. 
Kohapeal registreerimine ja maksmine sularahas. Sündmust turvab meditsiini brigaad. 
Kogu võistlejate ja pealtvaatajate territooriumil kehtib kindel nõue – krossikaga sõites võib 
liikuda ainult aeglaselt ja kiiver peab olema sõitjal peas!

Saabumisel jälgige liikluspiiranguid ja suunaviitasid. Kohapeal on välitualetid ja vesi. 
Avatud on väliresto. Maksmine kohapeal ainult sularahas! Lähim pangaautomaat asub 
Emmastes (5 km).

Info: Korraldaja - Valeri Gramakovski, valeri.gramakovski@gmail.com +372 58294371
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